
 

 

 

 

Er mai dim ond pythefnos rydym wedi bod yn yr ysgol ym mis Hydref, roeddwn eisiau parhau gyda’r 

cylchlythyr er mwyn eich diweddaru ar ychydig o bethau sydd wedi digwydd dros y mis diwethaf neu a 

fydd yn digwydd ym mis Tachwedd.  

Yn gyntaf, gobeithio i chi gael hanner tymor braf fel teulu. Efallai bod y newyddion am y rhwystradau 

wedi newid eich cynlluniau, ond gobeithiaf i chi fwynhau’r amser gyda’ch gilydd.  

Roedd y staff yn hapus i glywed na fydd ysgolion yn cau am y wythnos olaf o’r cyfnod clo. Mae’r disgyblion 

wedi methu allan ar lawer o’r flwyddyn ysgol a byddai cau ysgolion ymhellach yn gwneud pethau yn 

anoddach i’r disgyblion. Croeswyd y disgyblion yn ôl yr wythnos hon a braf eu cael yn ôl i mewn i’r drefn 

arferol o ddysgu cyn gynted â phosib i leihau ar unrhyw amhariadau pellach.  

Yn ystod y pythefnos olaf, parhaodd bob dosbarth ar eu themâu presennol. Gobeithio i chi fwynhau’r fideos 

yn y cylchlythyr diwethaf a’u gweld yn ddefnyddiol i ddysgu mwy am yr hyn maent wedi bod yn gwneud 

yn y dosbarth. Bydd fideos eraill yn cael eu hanfon gyda cylchlythyr mis Tachwedd.  

Oherwydd COVID-19, nid oedd modd i ni gynnal gwasanaeth diolchgarwch. Ar Ddydd Gwener Hydref 

16, cawsom wasanaeth ysgol gan ddefnyddio Microsoft Teams i drafod yr hyn rydym yn ddiolchgar 

amdano. Ar Hydref y 9fed, cawsom wasanaeth ysgol i drafod ymwybyddiaeth iechyd meddwl a thrafod 

pwysigrwydd o fod yn glên. Fe wisgodd y staff a disgyblion lliwiau melyn a gwyrdd i helpu hel £75 ar 

gyfer elusen Young Minds. Diolch i chi am eich cymorth ar gyfer yr elusen bwysig yma. Rydym nawr yn 

cynllunio’r hyn fedrwn wneud amser Nadolig gan y bydd yn ansicr os medrwn gynnal unrhyw fath o 

wasanaeth eleni. Byddwn mewn cysylltiad unwaith i ni hel syniadau.  

Ar ddechrau mis Hydref, fe lansiodd HWB a Undeb Rygbi Cymru eu cystadleuaeth Minecraft. Mae’r 

disgyblion wedi cael eu herio i greu ‘Clwb Rygbi y Dyfodol’ ar gyfer eu cymuned gan ddefnyddio Minecraft. 

Bydd yr enillwyr yn mynd yn eu blaenau i rown rhanbarthol gyda’r posibilrwydd o fynd trwy i’r rownd 

derfynol ym mis Mawrth. Mae’r staff a’r disgyblion yn gyffrous iawn am y gystadleuaeth. Bydd y disgyblion 

yn gwneud y gwaith y tymor yma.  

Bydd rhan fwyaf ohonoch wedi sylwi ar y ffens newydd ar flaen yr ysgol. Er ei fod yn edrych yn frawychus 

i ddechrau, mae yna reswm, i gadw ein disgyblion yn ddiogel ar safle’r ysgol. Mae gennom gynlluniau i 

wneud y ffens yn fwy deniadol gyda phrosiect celf yn y dyfodol. Os medrwch sicrhau eich bod wedi cau y 

giat pan fyddwch yn ymadael o’r safle.  

Fe yrrais nodyn i’ch atgoffa ein bod yn ysgol iach felly nid ydynt yn caniatáu unrhyw fyrbrydau yn hytrach 

na ffrwythau neu lysiau a dim ond dŴr sydd i’w yfed yn ystod y dydd. Os oes gennych unrhyw bryderon 

neu faterion meddygol, cysylltwch â’r ysgol.  

Ar Ddydd Gwener y 13 fe fyddwn yn hel arian ar gyfer plant mewn angen. Gall y disgyblion wisgo dillad 

eu hunain am £1 y teulu. Does dim thema benodol eleni. 

 Cylchlythyr mis Hydref 



Rydym wedi trefnu cyfarfod CRHa drwy Microsoft Teams ar gyfer Dydd Iau Tachwedd 12fed am 7yh. 

Bydd linc yn cael ei yrru drwy ParentMail gyda cyfarwyddiadau sut i ymuno. Os gwelwch yn dda, gwnewch 

ymdrech i drafod dyfodol ein grŴp codi arian os y medrwch.  

Mae pennaeth blwyddyn 6 a 7 Ysgol Llanfyllin wedi cwrdd â blwyddyn 6 yn ddigidol cyn hanner tymor. 

Roedd ganddynt gyfle i drafod yr ysgol uwchradd gyda Mr Rob Rudge. Bydd manylion am noswaith 

agored digidol ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhoi cais i’r ysgol uwchradd 

cyn gynted â phosib gan ddilyn y ddolen yma - https://en.powys.gov.uk/article/1158/Apply-for-school-

place Mae neges ParentMail wedi cael ei yrru yr wythnos hon gyda’r ddolen. Y dyddiad cau yw Dydd 

Gwener Tachwedd 13. 

Bydd y brechiad yn erbyn y ffliw yn digwydd ar Dachwedd 11. Os gwelwch yn dda, dychwelwch y ffurflen 

cyn gynted â phosib.  

Ar yr wythnos yn dechrau 23ain o Dachwedd, byddwn yn cynnal noson rhieni dros y ffôn. Mae’n biti 

mawr na fedrwn gwrdd wyneb i wyneb a bydd ei wneud dros Teams yn anodd iawn i’w drefnu. Felly, 

edrychwch allan am y wybodaeth ynghlŷn â galwadau ffôn. Bydd rhieni gyda disgyblion ag anghenion 

ychwanegol yn derbyn mwy o amser i drafod cynlluniau i gefnogi eu disgybl. Rydym yn edrych ymlaen at 

ddal fyny gyda chi i drafod cynnydd a lles eich disgybl. 

Diolch i Mr Lewis Ash sydd wedi rhoi ei enw ymlaen i fod yn llywodraethwr rhiant. Gan y fo oedd yr unig 

ymgeisydd, nid oedd angen pleidleisio ac rydym yn croesawu Lewis i’r corff llywodraethwyr. Nodyn i’ch 

atgoffa mai Mr Lewis Ash, Mr James McKenna  Mr Brian Dulson yw’r cynrychiolwyr rhieni. 

Roedd tymor diwethaf yn llwyddiannus a gobeithiwn am yr un canlyniad y tymor hwn, gan wneud yr 

ysgol deimlo mor normal ac y gallwn i’r disgyblion. Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel, a cysylltwch os oes 

unrhywbeth y medrwn eich helpu gyda.  

 

Cofion, 

 

Mr Jonathan Richards 

Tach 10-11 Digwyddiad Cysylltiad Byd Eang Microsoft Symptomau COVID19 

Mae’n RHAID i ddisgybl hunan ynysu os oes 

ganddyn nhw neu aelod o’r teulu: 

• Peswch parhaus newydd 

• Tymheredd uchel 

• Colli arogl neu blas 
 

Cysylltwch â ni ar 01691 780352 neu 

office@llanrhaeadr.powys.sch.uk  

11/11/20 Brechiad rhag y ffliw 

13/2/20 Dyddiad cau cais ysgol uwchradd 

13/11/20 Plant mewn angen 

18/11/20 Prawf seiclo blwyddyn 6  

Rhag 21 – 

Ioanwr 1 
Gwyliau Nadolig 

 

https://en.powys.gov.uk/article/1158/Apply-for-school-place
https://en.powys.gov.uk/article/1158/Apply-for-school-place

